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 ِبْسِم اهللِّ الرَّْمحـَِن الرَِّحيمِ 

েযেকান সমসয্া েথেক উ�রেনর জনয্ সবর্�থম �েয়াজন সমসয্ািটেক িচি�ত করা। একবার 

সমসয্ােক িচি�ত করার পর করণীয় হল েসই সমসয্া সমাধােনর একিট প�া বা প�িত ৈতির করা 

এবং তারপর েসই প�িত অনুসরণ করা।  

যায়িন�-�ুেসডার এবং মুসিলম িবে� তােদর দালালেদর সি�িলত চ�াে�র ফেল ১৯২৪ সােল 

উসমানীেদর পতন ঘেট। এর মাধয্েম মুসিলম উ�াহ – িব� ময়দােন তার কতৃর্� স�ূনর্ভােব 

হািরেয় েফেল এবং কুফফােরর বহুমুখী আ�মেনর সামেন স�ূণর্ভােব উ�ু� ও অসহায় হেয় 

পেড়।  

যার ফল�িতেত িকছুিদন পর িফিলি�ন ও পিব� আল-আ�সা মাসিজদ ইহুিদেদর হ�গত হয়। 

দুঃখজনকভােব এই মহািবপযর্েয় পিতত হবার পরও মুসিলম উ�াহর িবশাল অংশ মূল সমসয্ােক 

এবং সমসয্া িনরসেন করণীয় িক-তা িচি�ত করেত বয্থর্ হয়।  

তেব িকছু দল তথা আে�ালন সিঠক ভােব সমসয্া িচি�ত করেত এবং তার সমাধােন করণীয় িক 

– এই �ে�র উ�র িদেত এবং একিট কমর্প�িত �ণয়ন ও েসটা অনুযায়ী কাজ করেত সেচ� 

হয়। তারা সিঠকভােব িচি�ত কের েয মুসিলমেদর দুদর্শার কারণ িখলাফাহ না থাকা এবং 

উ�াহর মেধয্ জাতীয়তাবাদ, েগা�বাদ, আ�িলকতা ইতয্ািদর কারেণ সৃ� অৈনকয্ ও িবি��তা।  

তারা সিঠকভােব এও িচি�ত করেত সক্ষম হয় েয এ সমসয্াবলী েথেক উ�রেণর পথ হল 

ঐকয্ব� হেয় িখলাফাহ পুনঃ�িত�া করা।  

েশেষা� কাজিট – অথর্াৎ িখলাফাহ িকভােব পুনঃ�িত�া করা হেব, েকান প�িত অনুসরণ করা 

হেব – এই �ে�র জবাব এেকক দল এেকক ভােব িদেয়েছ। আর আমােদর এই েলখার আেলাচয্ 

িবষয় এই েশেষা� ��িটই। 

আমরা এই েলখািটেত েচ�া করেবা িখলাফাহ পুনঃ�িত�ার লেক্ষয্ েয সকল প�িত বা মানহাজ 

বতর্মােন িকংবা িনকট অতীেত অনুসৃত বা ��ািবত হেয়েছ েসগুেলার তুলনামূলক িবে�ষেণর। 

আমরা িবেশষ কের ইখওয়ানী/জামাতী ধারা, িহযবুত তাহরীর, িবিভ� আ�িলক িজহাদী তানজীম, 

তাকিফর ওয়াল িহজরাহ [জামাতুল মুসিলমীন]/GIA/জামাতুল বাগদাদী [আইএস/আইএসএস], 

এবং শায়খ উসামা িবন লািদন রািহমাহু�াহ তথা তানজীম আল –�া’িয়দাতুল িজহােদর প�িতর 

িদেক নজর িদেবা।  
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একইসােথ আমরা েদখােনার েচ�া করেবা, শায়খ উসামা িবন লািদন রািহমাহু�াহ’র ��ািবত এবং 

অনুসৃত ধারাই সবর্ািধক বা�ব স�ত, কাযর্করী, সফল এবং িবচক্ষণতাপূণর্। আমােদর এই িবে�ষণ 

ও পযর্ােলাচনা হেব েকৗশলগত বা �য্ােটিজক। একারেণ এেক্ষে� আমরা এই আেলাচনায় এই 

িবিভ� প�িতগুেলার শার’ঈ িবে�ষণ এবং দালীলিভি�ক আেলাচনায় যােবা না। 

  
এই দল বা প�িতগত ধারার বাইের আমরা আেরা দুিট ধারা েদখেত পাই যারা দািব কের তারা 

িবে� ইসলাম �িত�ার লেক্ষয্ কাজ করেছ। এ ধারা দুেটা হল – ১) তাবলীগ জামাত এবং ২) 

সালািফ দাওয়াহ [শায়খ আলবানীর �চািরত]। আমরা এই দুেটা ধারা িনেয় েকান আেলাচনা 

করেবা না। ব�ত আ�ীদা এবং উসুলী বয্াপক পাথর্কয্ থাকা সে�ও, “িখলাফাত পুনঃ�িত�ার জনয্ 

উ�াহর িক করনীয়” এ �ে�র জবােব, এই দুেটা ধারা মূলত একই ধরেণর জবাব েদয়।  

উভেয়ই বেল তারিবয়য্াহর [িশক্ষার] মাধয্েম পুনরায় িখলাফাহ িফের আসেব। তাবলীগ জামাত 

বেল, সব মুসিলম যিদ সু�তী েপাষাক পেড়, সু�িত আমল কের, জামােত সালাত আদায় কের, 

এবং সেবর্াপির সা�া মুসিলম হয় যায় তেব িখলাফাহ অেটােমিটক েফরত চেল আসেব। অনয্ 

িদেক সালািফ দাওয়ার ব�বয্ হল, সব মুসিলম যিদ সিঠক আি�দা �হণ কের, িশরক-িবদ’আ-

কুফর েথেক িবরত হয়, এবং �ীেনর বয্াপাের সালাফ-সােলহীেনর েয দৃি�ভি� িছল- তা �হণ কের 

তাহেল অেটােমিটক িখলাফাত িফের আসেব।  

আমরা সকল মুসিলম দলেকই ��া কির, এবং �ীকার কির সকল মুসিলম জামােতর মেধয্ কলয্াণ 

আেছ। িক� একই সােথ আমরা বা�বতার িদেকই েচাখ রািখ এবং আেবেগর আিতশেযয্ িবচার-

বুি�র বয্বহার ব� কির না। তাই তাবলীগ জামাত এবং সালািফ দাওয়ার �িত পূণর্ স�ান েরেখই 

আমরা বিল, এ দুেটা প�িত সমাজ সং�ােরর জনয্ একটা পযর্ায় পযর্� কাযর্কর হেত পাের, িক� 

কখেনাই িখলাফাত �িত�ার প�িত হেত পাের না। শুধুমা� বয্ি� ও সমােজর পিরবতর্েনর মাধয্েম 

ক্ষমতা অজর্ন করা যায় না। না মুসিলম উ�াহর ইিতহােস আর না সািবর্কভােব সম� িবে�র 

ইিতহােস এরকম েকান নজীর আেছ। বা�ব দুিনয়া এভােব কাজ কের না।  

 

িখলাফাহ পুনঃ�িত�ার িবিভ� ��ািবত প�িত (মানহাজ):  

আেগই উে�খ করা হেয়েছ আমরা এখােন পাঁচিট প�িত তথা মানহােজর িদেক নজর েদেবা। 

েসগুেলা হলঃ  

১) ইখওয়ানুল মুসিলমীন/জামােত ইসলামীর প�িত  
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২) িহযবুত তাহরীেরর প�িত  

৩) িবিভ� আ�িলক িজহািদ জামােতর প�িত [হামাস, ল�র-ই-তাইেয়য্বা, েজএমিব, 

এলআইএফিজ ইতয্ািদ] 

৪) তাকিফর ওয়াল িহজরাহ [জামাতুল মুসিলমীন], GIA, জামাতুল বাগদাদী 

[আইএস/আইএসএস] - ইতয্ািদ দেলর প�িত 

৫) তানজীম আল �াইদাতুল িজহােদর প�িত  

 

এই ধারাগুেলার �থম দুিট ধারা সামািজক-রাজৈনিতক আে�ালেনর ধারা। আর পেরর িতনিট হল 

সশ� আে�ালেনর ধারা। এ েফারােমর সদসয্রা সবাই এই ধারাগুেলা স�েকর্ ধারণা রােখন তাই 

�িতিটর িবশদ বয্াখয্া ও িবে�ষণ �েয়াজন েনই। পার�িরক পযর্ােলাচনার জনয্ আমরা অ� 

কথায় �িতিট প�িতর মূল িনযর্াস তুেল ধরিছ।  

 

১) জামািত-ইখওয়ািন ধারাঃ মূলত শায়খ হাসানুল বা�া এবং আবুল আলা মওদুদীর রাজৈনিতক 

ধারণার উপর গেড় ওঠা। যিদও এ দুিট দলই দািব কের তারা শায়খ সাইদ কুতুব রািহমাহু�াহর 

মতাদশর্ও অনুসরণ কের, তেব শায়খ সাইদ কুতুেবর েলখনীর সােথ পিরিচত েয েকান পাঠক, এই 

দািবর অসতয্তা স�েকর্ িন�য়তা িদেত পারেবন।  

এই ধারার মূল লক্ষয্ হল এমন একিট আে�ালন গেড় েতালা যা হেব সামািজক এবং 

রাজৈনিতক। এই আে�ালেনর একিট শি�শালী আিথর্ক এবং সাং�ৃিতক িভি� থাকেব। 

আে�ালেনর কমর্ীরা সমােজর মেধয্ গভীরভােব “এমেবেডড” বা ে�ািথত থাকেবন।  

সমাজ ও রাে�র সকল অংেশর সােথ তারা জিড়ত থাকেবন, ফেল এই দল এবং আে�ালনেক 

সমাজ েথেক িনমূর্ল করা অতয্� কিঠন হেব। দেলর সদসয্রা তােদর িনজ� সামািজক অব�ান 

এবং অথর্ৈনিতক সক্ষমতা িনজ িনজ সামথর্য্ অনুযায়ী আে�ালেনর কােজ লাগােবন। সমােজর 

েভতের আেরকিট সমাজ গেড় েতালা হেব যারা দাওয়াহ এবং অনয্ানয্ কমর্কাে�র মাধয্েম সমাজ 

ও রাজৈনিতক পিরবতর্েনর অ�দূত হেবন। উপযু� সমেয় িব�েবর মাধয্েম ক্ষমতা �হণ করা 

হেব।  
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এই দেলর িবিভ� শাখা িবিভ� অ�েল গেড় উঠেব। এেদর মেধয্ েযাগােযাগ থাকেব। আর মূল 

েনতৃবৃ� েয রাজৈনিতক কমর্সুিচ ও প�া �হণ করেবন তাই শাখাগুেলা অনুসরণ করেব। মুলত 

একিট সামািজক-রাজৈনিতক আে�ালেনর প�িত।  

 

২) িহযবুত তাহরীরঃ তািকউ�ীন আন-নাবহানীর মতাদেশর্র উপর গেড় ওঠা। দেলর সদসয্রা 

দাওয়াহর মাধয্েম উ�াহর মেধয্ একিট বুি�বৃি�ক পিরবতর্ন আনার েচ�া করেব, এবং িখলাফাহর 

�েয়াজনীয়তা স�েকর্ উ�াহেক অবিহত করেব। দাওয়াহর কাজ চািলেয় যাওয়া হেব যােত উ�াহ 

িখলাফাহর দািবেত েসা�ার হেয় ওেঠ। এমন অব�ায় সামিরক বািহনীর কােছ “নুসরাহ” চাওয়া 

হেব। 

এবং সামিরক বািহনীর “নুসরাহ” [সাহাযয্] েপেল কুয্-র মাধয্েম রা�ক্ষমতা দখল করা হেব এবং 

িখলাফােতর েঘাষনা েদয়া হেব। একিট মূল েনতৃ� থাকেব যারা িব�জুেড় িবিভ� শাখার 

কাযর্�মেক িনয়�ন করেব এবং পিলিস িঠক করেব। এিটও একিট সামািজক-রাজৈনিতক 

আে�ালেনর প�িত। 

 

৩) িবিভ� আ�িলক িজহািদ জামােতর প�িত (হামাস, ল�র-ই-তাইেয়য্বা, েজএমিব, মেরা 

ইসলামী িলবােরশান ��, এলআইএফিজ ইতয্ািদ): িনজ িনজ মুসিলম ভূখে�র �গুত ও মুরতাদীন 

শাসকেগা�ীেক িকংবা কািফর আসিল দখলদারেক িজহােদর মাধয্েম উৎখাত কের ক্ষমতা দখল 

করা এবং শারীয়াহ �িত�া করা। “িনকটবতর্ী শ�র” িবরুে� িজহাদ করা। 

এখােন উে�খয্ ‘হামাস’, ‘ল�র এ তাইেয়য্বার’ সূচনা মূলত এই আদেশর্র উপর হেলও, তারা 

পরবতর্ীেত এই আদশর্ তয্াগ কেরেছ, গণতাি�ক ধারায় অংশ�হণ কেরেছ। বতর্মােন এই ধারািট 

�ায় িবলু�।  

 

৪) তাকিফর ওয়াল িহজরাহ (জামাতুল মুসিলমীন), GIA, জামাতুল বাগদাদী 

(আইএস/আইএসএস)-ইতয্ািদ দেলর প�িতঃ একিট ভূিম দখল করা যা “েসফ েযান” [safe 

zone] িহেসেব কাজ করেব। একজন আমীর িনযু� কের তােক “খািলফাহ” েঘাষণা করা। তার 

েনতৃে� “িনকটবতর্ী শ�র” িবরুে� িজহােদর মাধয্েম অ�ল দখল করা, এবং েসখােন শারীয়াহ 

�িত�া করা।  
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সম� মুসিলম উ�াহর কােছ বাই’য়াহ দািব করা এবং তােদর িনযু� খািলফাহেক বাই’য়াহ েদয়া 

সকেলর উপর ওয়ািজব মেন করা এবং বাই’য়াহ যারা েদেব না তােদর মুরতাদীন-মুনািফ�ীন মেন 

করা এবং তােদর র� হালাল করা।  

ষােটর দশেকর েশষ িদেক িমশের আল তাকিফর ওয়াল িহজরাহ বা জামাতুল মুসিলমীন এই 

মতাদশর্ �চার কের। তারা শুকির মু�ফােক খিলফাহ এবং িনেজেদর মুসিলমেদর একমা� ৈবধ 

জামাত দািব কের এবং িনেজেদর দেলর বাইের বািক সব মুসিলমেক তাকিফর কের।  

তােদর পিরক�না িছল ইেয়েমেনর পাহািড় অ�লেক িনেজেদর িখলাফােতর েসফ েজান িহেসেব 

বয্বহার করা এবং েসখােন েথেক িবিভ� আ�মণ চািলেয় অনয্ানয্ অ�ল দখল করা। ন�ইেয়র 

দশেকর মাঝামািঝ আলেজিরয়ার গৃহযুে�র সময় GIA একই রকম প�িত �হণ কের। তারা 

িখলাফাহ েঘাষণা কের এবং িনেজেদর একমা� ৈবধ জামা’আত দািব কের, বয্াপকভােব তাকিফর 

কের এবং মুসিলমেদর হতয্া কের। বতর্মােন জামাতুল বাগদাদী [আইএস/আইএসআইএস] একই 

রকম প�িত �হণ কেরেছ।  

তারা িনেজেদর িখলাফাহ দািব কেরেছ, িনেজেদর একমা� মুসিলম জামাত দািব কেরেছ, সব 

মুসিলেমর জনয্ তােদরেক বাই’য়াহ েদয়া ওয়ািজব েঘাষণা কেরেছ। যারা তােদরেক বাই’য়াহ েদয় 

না তােদর িবরুে� যু� করােক জামাতুল বাগদাদী কািফরেদর িবরুে� যু� করার েচেয় েবিশ 

গুরু�পূণর্ মেন কের। যারা বাই’য়াহ েদয় না তােদর জান-মাল-স�ান হালাল মেন কের। এবং 

তােদর িবেরািধতাকারী সকল মুসিলমেক মুরতাদ মেন কের।  

মূলত এই প�িতিট হল, �থেম িখলাফাহ ও খািলফাহ েঘাষণা করা, তারপর এই েঘাষনােক 

বা�বায়েনর জনয্ কাজ করা। আর এই িখলাফাহ েঘাষণার িভি�েত- েঘািষত খািলফাহর �িত 

আনুগেতয্র িভি�েত মুসিলমেদর মেধয্ ঈমান ও কুফেরর িবচার করা।  

 

৫) তানজীম আল-�াইদাতুল িজহাদঃ দাওয়াহ ও িজহােদর মাধয্েম িব�বয্াপী িখলাফাহ �িত�া 

করা। একিট অ�গামী দল ৈতির করা যােদর কাজ হল “সােপর মাথা” তথা ৈবি�ক কুফর শি�র 

েক� অয্ােমিরকােক এবং পাশাপািশ অনয্ানয্ পি�মা শি�গুেলােক আ�মণ করা। পাশাপািশ 

িবিভ� অ�েল সশ� বািহনী গেড় েতালা, িকংবা েযসব সশ� িজহািদ জামাত আেছ তােদর সােথ 

িমেল কাজ করা।  

এই সব দলেক একিট িব�বয্াপী েগিরলা যুে�র মাধয্েম িখলাফাহ �িত�ার মূল লেক্ষয্ একীভূত 

করা। এই আ�িলক দলগুেলা িনজ িনজ ে�ক্ষাপট অনুযায়ী কাযর্�ম চালােব। �ীেনর শ�েদর 
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িবরুে� ি�তাল করেব, এবং মুসিলমেদর মেধয্ দাওয়াহর কাজ চালােব। মূল েগিরলা যু� শুরুর 

আেগ তারা সাধারণ মুসিলম জনেগা�ীর মেধয্ একিট পপুলার সােপাটর্ েবস ৈতির করেব।  

েক্ষ�িবেশেষ, ে�ক্ষাপট অনুযায়ী এরা ভূিম দখল করেব এবং েসখােন শারীয়াহ �িত�া করেব 

[AQAP, AQIM , al-Shabab]। �িতিট শাখা মূল েনতৃবৃে�র িনেদর্শনা েমেন চলেব। �েয়াজেন 

অনয্ানয্ ইসলািম দেলর সােথ সহেযািগতা করেব। এভােব িবিভ� অ�েল শি�শালী ঘাঁিট গেড় 

েতালা, দাওয়াহর কাজ চালােনা, আ�িলক �গুত বা কুফফারেক যেথ� দুবর্ল করেত পারেল এবং 

যেথ� ভূিম িনয়�েণ আসেল ইমারাহ গঠন করা।  

এবং একই সােথ মূল শ� অয্ােমিরকার িবরুে� আ�মন চািলেয় যাওয়া। একিট Asymmetric 

war of attrition – শি�ক্ষেয়র দীঘর্েময়াদী যুে� পি�মা িব�, তথা অয্ােমিরকােক জিড়েয় 

েফলা। এই দীঘর্েময়াদী যুে�র মাধয্েম অয্ােমিরকার অথর্ৈনিতক এবং সামিরক ক্ষমতা িনঃেশষ 

করার মাধয্েম মুসিলম িবে� অয্ােমিরকার সামিরক অিভযান চালােনার সক্ষমতা �ংস করা।  

যখন পি�মা িব� এবং অয্ােমিরকা মুসিলম িবে� আ�াসন চালােনা এবং সামিরকভােব িবিভ� 

ভূখে�র �ওয়াগীতেক সমথর্ন করেত অপারগ হেয় পড়েব - তখন শূরার মাধয্েম, উ�াহর স�িতর 

িভি�েত িখলাফাহ েঘাষণা করা। মূলত এিট দাওয়াহ ও িজহােদর প�িত। আেগর প�িতর সােথ 

এই প�িতর পাথর্কয্ হল, এিট েকান আ�িলক ভূিম দখলেক মূল উে�শয্ মেন কের না।  

এিট আ�িলক সংঘেষর্র েচেয় ৈবি�ক িজহােদর লক্ষয্সমূহেক অিধক গুরু�পূণর্ মেন কের। েগিরলা 

যু�ই েয উ�াহর জনয্ বা�বস�ত একমা� প�া এটা �ীকার কের এবং “দূেরর 

শ�”(অয্ােমিরকার)’র উপর েফাকাস কের। এই মানহােজ কুফেরর ইমামেদর আেগ �ংস 

করােক িনেজেদর মূল উে�শয্ বেল �হণ কেরেছ।  

 

িখলাফাহ পুনঃ�িত�ার িবিভ� ��ািবত প�িতর (মানহাজ) েকৗশলগত পযর্ােলাচনা  

শায়খ উসামার প�িতর ে���ঃ 

েযেকান প�িতর দুিট অংশ থােক। তাি�ক এবং �ােয়ািগক। এমন হেত পাের একিট প�িত 

তাি�কভােব অতয্� অিভজাত, িক� �ােয়ািগক িদক িদেয় দুবর্ল। এ মানহাজগুেলার তাি�ক 

পযর্ােলাচনায় যােবা না, আ�হী ভাইরা এ বয্াপাের শায়খ আওলাকী রািহমাহু�াহ, শায়খ জসীমুি�ন 

রাহমানী ফাকা�াহু আশরাহসহ অনয্ানয্ উেলমা ও উমারাহগেণর েলখা েদখেত পােরন।  
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আমরা এখােন েফাকাস করেবা �ােয়ািগক িদকটােত। িবেশষ কের, মেনােযাগী পাঠক হয়েতা 

এরইমেধয্ েখয়াল কেরেছন, একমা� তানজীম আল-�াইদাতুল িজহাদ এবং আ�িলক মানহাজ 

ছাড়া বািক সব প�িতেতই �থেম িখলাফাহ েঘাষণা [িহযবুত তাহরীর, জামাতুল বাগদাদী] িকংবা 

রা� ক্ষমতা দখল [ইখওয়ান/জামাত] এবং তার পর িখলাফাহেক বা�বতায় পিরণত করােক লক্ষয্ 

িহেসেব �হণ করা হেয়েছ।  

একারেণ “একবার রা� ক্ষমতা দখল িকংবা েকান ভূখে� িখলাফাহ �িত�ার পর িক হেব” - 

আমরা েচ�া করেবা, বিণর্ত �িতিট প�িতর আেলােক এই ��িটর জবাব িদেত।  

 

রাজৈনিতক প�িতঃ 

�থেম আমরা ��ািবত রাজৈনিতক প�িত, 

অথর্াৎ ইখওয়ানী/জামািত এবং িহযবুত তাহরীেরর িদেক নজর িদব। এ দুিট প�িতর মেধয্ েবশ 

িকছু সাদৃশয্ িবদয্মান। সবর্�থম েয সাদৃশয্ এবং েমৗিলক সমসয্াটা লক্ষয্নীয় তা হল – এই দুিট 

ধারাই রা� �িত�ার আেগ েবশ িকছু ফরয কাজ েথেক িবরত থাকােক মানহাজ িহেসেব �হণ 

কেরেছ। 

িহযবুত তাহরীর যিদও মুেখ বেল তারা এই কথা মােন েয বতর্মােন িজহাদ ফারযুল আইন, িক� 

দল বা জামা’আ িহেসেব তারা িখলাফাহ �িত�ার আেগ িজহাদ না করােক েবেছ িনেয়েছ। 

একইভােব শােতেম রাসূেলর শাি� িকংবা এধরেণর কােজর জবাব েদয়ােকও তারা এখন �েয়াজন 

মেন কের না। মুসিলম ভূিমর �িতরক্ষা িকংবা দখলদােরর হাত েথেক মুসিলম ভূিম মু� করােক 

তারা দািয়� মেন কের না। যিদও তারা মুেখ বা কাগজপে� �ীকার কের এই কাজ গুেলা ফরয 

িক� িক� জামা’আ িহেসেব তারা �িতিট েক্ষে�ই বেল এ সব সমসয্ার সমাধান হল িখলাফাহ 

�িত�া – আসুন আমরা িখলাফাহ �িত�ার কাজ কির। সমসয্া হল, আমরাও �ীকার কির, 

িখলাফাহ ছাড়া দীঘর্েময়ািদ সমাধান আসেব না। িক� তাই বেল ফরয আমলেক আমরা েছেড় 

িদেত পাির না। এটা অেনকটা মাসিজদ খঁুেজ পাওয়া যাে� না, তাই ফরয সালাত আদায় না 

করেলও হেব – এরকম বলার মত। সালাত আমােদর উপর ফরয, আমেদর তা পড়েতই হেব। 

মাসিজদ না থাকেল, েযখােন স�ব েসখােনই সালাত আদায় করেত হেব- একই সােথ মাসিজদ 

ৈতিরর কাজ শুরু করেত হেব। িক� মাসিজদ েনই, তাই আসুন মাসিজদ ৈতির কির, এই বেল 

সালাত তয্াগ করা যােব না।  
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একই অব�া জামাত-ইখওয়ােনর। এেদর মেধয্ ফরয আমল েথেক িবরত থাকা এবং েপা�েপান 

[postpone] করার �বণতা আেরা েবিশ। িহযবুত তাহরীর মুেখ অ�ত �ীকার কের এই ফরয 

আমলগুেলার কথা িক� অেনক েক্ষে� জামাত-ইখওয়ানী ধারার ভাইরা এই আমলগুেলার ফরয 

হবার কথাই �ীকার করেত চান না। আেরা ভয়�র বয্াপার হল, তািরক রামাদােনর আদেশর্ 

অনু�ািণত জামাত-ইখওয়ােনর েয “িলবােরল” (উদারৈনিতক) অংশ আেছ তারা শারীয়াহ সং�ার 

(িরফমর্) এবং “হুদুদ বতর্মান সমেয় �েযাজয্ না” এরকম কুফরী আদেশর্ও িব�াস কেরন। যারা এ 

ধরেণর কুফরী আদশর্ িব�াস কেরন না, এমনিক তারাও শারীয়াহ �িত�ার েক্ষে� ধােপ ধােপ 

অ�সর হবার নীিতেত িব�াসী। এই কথার �মাণ আমরা িমশের ইখওয়ানুল মুসিলমীন যখন 

ক্ষমতায় িছল এবং বাংলােদেশ জামােত ইসলািম যখন ক্ষমতাসীন েজােটর অংশ িছল, তখন 

তােদর কাযর্�ম েথেক পাই। 

এছাড়া ইখওয়ান ও জামাত �ীন �িত�ার প�িত িহেসেব গণত�েক �হণ কেরেছ যা কুফির ও 

িশরক। এবং েখাদ ইখওয়ােনর শায়খ হাসান আল বা�া এবং জামােত ইসলােমর মাওদুদী 

আজীবন গণতে�র িবেরািধতা কেরেছন। অনয্িদেক িহযবুত তাহরীর “নুসরাহ” পাবার জনয্ 

সামিরক বািহনীর �ার� হেয়েছ, েযগুেলা দলগতভােব কািফর বা তাইফাতুল কুফর িহেসেব গণয্ – 

�গুেতর েসনাবািহনী এবং আ�জর্ািতক শাি�রক্ষা বািহনী এবং অনয্ানয্ েজােটর সদসয্ িহেসেব।  

িক� আমরা যিদ এ বয্াপারগুেলা বাদও েদই, েসেক্ষে�ও এই দলগুেলার প�িত কেতাটা 

বা�বস�ত? 

আসুন আমরা েদিখ েকান ভূখে�র রা� ক্ষমতা দখল করার পর [ইখওয়ান-জামািত ধারা], িকংবা 

েকান ভুখে� নুসরাহ েপেয় িখলাফাহ েঘাষণা েদয়ার পর [িহযবুত তাহরীর] িক হেত পাের।  

মূলত ইিতহােসর েকান ছাে�র পেক্ষ জামাত-ইখওয়ানী-িহযবুত তাহরীেরর কমর্প�া এবং 

বলেশিভক িব�েবর মেধয্ গভীর সাদৃশয্ লক্ষয্ না কের থাকা অস�ব। বলেশিভক িব�েবর মূল 

উে�শয্ িছল একিট িব�বয্াপী আদিশর্ক আে�ালন গেড় েতালা [সমাজত�] যা একিট েক�ীয় 

কাঠােমার িনেদর্শনায় পিরচািলত হেব। এবং একিট ভুখে� সামিরক অভুয্�ান িকংবা িব�েবর 

মাধয্েম রা� ক্ষমতা দখল করা। বলেশিভক িব�েবর ফেল ১৯১৭ েত সামিরক অভুয্�ােনর মাধয্েম 

রািশয়ােত সমাজতাি�করা ক্ষমতায় আেস এবং পরবতর্ীেত েসািভেয়ত ইউিনয়ন গঠন কের। 

েসািভেয়ত ইউিনয়ন সমাজতে�র আদিশর্ক রাে�র ভূিমকা পালন কের এবং িবে�র অনয্ানয্ �ােন 

অবি�ত সমাজতাি�ক দলগুেলােক অথর্, অ�, �িশক্ষন, �পাগয্া�া িবিভ� িকছুর মাধয্েম সাহাযয্ 

কের। েসািভেয়ত ইউিনয়ন সমাজতে�র েকে� পিরণত হয় আর অনয্ সমাজতাি�ক েদশ-দল-

আে�ালনগুেলা েসািভেয়ত ইউিনয়েনর সয্ােটলাইট বা উপ�েহ পিরণত হয়।  
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ইখওয়ান-জামাত এবং িহযবুত তাহরীেরর ধারার সােথ এই মেডেলর সাদৃশয্ লক্ষয্ করুন। একিট 

ভূখে� ক্ষমতা অজর্ন করা হেব িব�ব িকংবা িনবর্াচেনর মাধয্েম [বাংলােদশ, িমশর]। তারপর এই 

ভূখ� েথেক অনয্ানয্ ভূখে� অবি�ত েনতাকমর্ীেদর িবিভ�ভােব সহায়তা করা হেব। একইভােব 

িহযবুত তাহরীেরর অব�ান হল “নুসরাহ”র মাধয্েম একিট ভুখে� ক্ষমতা বা কতৃর্� অজর্েনর পর 

িখলাফাহ েঘাষণা করা হেব। তারপর িবিভ� ভুখে� ছিড়েয় িছিটেয় থাকা েনতাকমর্ীেদর বলা হেব 

“িখলাফাহর” ভূিমেত িহজরত করেত। অথবা যারা িহজরত করেত পারেব না তারা িনজ িনজ 

ভূখে�র জনগণ এবং সামিরক বািহনীেক বলেব বাই’য়াহ িদেত। 

ধরা যাক, িহযবুত তাহরীর েকান একিট ভুখে� নুসরাহ েপেলা। সামিরক বািহনী তােদর সমথর্ন 

িদল এবং তারা েসই েদেশর েনতৃ� �হণ করেলা। িখলাফাহর েঘাষণা আসেলা। িহযবুত 

তাহরীেরর ব�বয্ অনুযায়ী বাংলােদশ এবং পািক�ান হল িখলাফাহ েঘাষণার জনয্ সবেচেয় 

স�াবনাময় দুিট েদশ। ধরা যাক, িখলাফাহ েঘাষণা হল পািক�ােন। এবার িক হেব? 

িখলাফাহ েঘাষণার পর শারীয়াহ অনুযায়ী খািলফাহেক িকছু িস�া� িনেতই হেবঃ 

১) সকল মুসিলেমর িহজরেতর জনয্ িখলাফাহর ভূিমেক উ�ু� কের িদেত হেব এবং তােদর 

িনরাপ�া িদেত হেব। দুিনয়ার সকল মুসিলেমর জনয্ই এ স্ুেযাগ থাকেব। এর মেধয্ েসসব 

মুসিলম থাকেব যােদরেক অয্ােমিরকা স�াসী মেন কের এবং েসসব দল থাকেব যােদর 

অয্ােমিরকা স�াসী দল এবং অয্ােমিরকার জাতীয় িনরাপ�ার �িত হুমিক মেন কের। িখলাফাহ 

রাে�র ভূিমেত আসা সকল মুসিলমেকই িখলাফাহর িনরাপ�া িদেত হেব। 

২) সকল িনযর্ািতত মুসিলেমর সমথর্েন এিগেয় আসা। বতর্মান ে�ক্ষাপেট হয়েতা একই সােথ 

সকল জায়াগায় সাহাযয্ নাও পাঠােনা েযেত পাের, িক� িনকটবতর্ী অ�েল অবশয্ই পাঠােত হেব। 

েযমন পািক�ােন িখলাফাহ েঘাষণা হেল, অবশয্ই কা�ীের েসনা পাঠােত হেব। পািক�ােনর মেধয্ 

িদেয় আফগািন�ােন নয্ােটার েয সা�াই রুট আেছ তা ব� কের িদেত হেব এবং আফগািন�ােন 

নয্ােটা/অয্ােমিরকার িবরুে� ৈসনয্ পাঠােত হেব। বাংলােদেশ িখলাফাহ েঘাষণা হেল আরাকান এবং 

পি�মবে� েসনা পাঠােত হেব। একইসােথ েযখােন েসনা পাঠােনা যােব না, েসখােনর মুসিলমেদর 

অথর্, েলাকবল এবং অ� িদেয় সাহাযয্ করেত হেব, েযমন িফিলি�ন, িসিরয়া, েচচিনয়া, েসামািলয়া, 

ইেয়েমন ইতয্ািদ। একাজগুেলা এখনই মুসিলমেদর উপর ফরয। িহযবুত তাহরীর এ কাজগুেলা 

এখন কের না, এই কথা বেল েয এখন িখলাফাহ �িত�া এগুেলার চাইেতও েবিশ গুরু�পূণর্ – 

িখলাফাহ �িত�ার পর এই কাজ েথেক িবরত থাকার েকান অজুহাত তােদর থাকেব না। এবং 

কাজগুেলা তােদর করেতই হেব। 
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৩) েযেহতু তারা বেল এেসেছ এটা হল িব�বয্াপী শারীয়াহ �িত�ার প�িত – তাই তােদর এখন 

িব�বয্াপী, িবেশষ কের মুসিলম ভূখ�গুেলােত শারীয়াহ �িত�ার েচ�া করেত হেব। েযেহতু এই 

ভূখ�গুেলার শাসকরা অবশয্ই এেত বাধা েদেব এবং তােদর পি�মা মািলকরাও এেত বাধা েদেব 

সুতরাং শাি�পূণর্ েকান প�িতেত এটা করার েকান স�াবনা েনই। িখলাফাহ রা�েক শারীয়াহ 

�িত�া এবং মুসিলম ভূিম মু� করার জনয্ িজহােদ নামেত হেব। 

যিদ এই পদেক্ষপগুেলা িহযবুত তাহরীেরর “িখলাফাহ” রা� েনয়, তাহেল িনঃসে�েহ তারা 

বিহঃশ�র আ�মেণর িশকার হেব। যিদ আমরা পািক�ােন িখলাফাহ �িত�া হেয়েছ ধের েনই, 

তাহেল ভারত, এবং অয্ােমিরকা [নয্ােটা] দুেটাই “িখলাফাহ”েক আ�মণ করেব [ভারত করেব 

কা�ীেরর জনয্, অয্ােমিরকা করেব সা�াই লাইন, আফগািন�ােন হ�েক্ষপ, স�াসী দমেনর জনয্ 

এবং িফিলি�েনর মুসিলমেদর ই�াইেলর িবরুে� সহায়তা থামােনার জনয্]। ফেল িখলাফাহ রা� 

িনজ ভূখে� একিট যুে� জিড়েয় যােব। েয যুে� শি�র িদক িদেয় েস িপিছেয় আেছ। পািক�ােনর 

েসনাবািহনী মুসিলম িবে�র েদশগুেলার মেধয্ সবেচেয় শি�শালী এবং পারমাণিবক সক্ষমতা থাকা 

সে�ও নয্ােটা এবং ভারতীয় েসনাবািহনীর সি�িলত শি�র সামেন এই েসনাবািহনী কনেভনশানাল 

ওয়ারেফয়ার বা স�ুখযুে� দাঁড়ােত পারেব না। যিদ পািক�ান েথেক পারমানিবক েবামা বয্বহার 

করা হয় তাহেল “িখলাফাহর” �ংস িনি�ত হেয় যােব, কারণ সংখয্া এবং �ংসক্ষমতার িদক 

িদেয় অয্ােমিরকার পারমাণিবক অে�র সক্ষমতা েবিশ। একই সােথ এটাও মাথায় রাখেত হেব 

যিদ, পািক�ান েথেক �থেম পারমাণিবক অ� বয্বহার করা হয়, তেব সম� পি�মা িব� 

পািক�ােনর “িখলাফাহ” রাে�র িবরুে� একা�া হেব। 

যিদ পারমানিবক অ� বয্বহার না হয়, তাহেল �থেম নয্ােটা একটা েনা-�াই েজান েঘাষণা করেব 

এবং েবামা হামলা কের পািক�ান েসনাবািহনীর এয়ারেফাসর্ �ংস কের েদেব। তারপর সি�িলত 

েসনাদল পাঠােনা হেব েযরকম আফগািন�ান, ইরাক, েসামািলয়া িকংবা মািলেত পাঠােনা হেয়েছ। 

এই অসমশি�র ভারসাময্হীন যুে� েযেহতু কনেভনশানাল যুে� মুসিলম েসনাবািহনী িটকেত 

পারেব না, তাই িকছুিদেনর মেধয্ই অবধািরতভােবই েগিরলা যু� েকৗশল �হণ করেত হেব। 

খািলফাহ এবং তার মাজিলেশ শূরােক রাজধানী তয্াগ কের দুগর্ম অ�েল েগাপন েসফ হাউেস চেল 

েযেত হেব, এবং েসখান েথেক েগিরলা যু� পিরচালনা করেত হেব। েচারাগু�া হামলার নীিত �হণ 

করেত হেব। েয তাম�ীন বা কতৃর্� অিজর্ত হেয়িছল তা হাতছাড়া হয় যােব এবং িব�বয্াপী 

শারীয়াহ �িত�ার বদেল “িখলাফাহ”েক িনজ অি�� রক্ষার সং�ােম নামেত হেব। অি�� রক্ষার 

এক দীঘর্েময়াদী েগিরলা যুে� “িখলাফাহ” জিড়েয় যােব। “িখলাফাহ” অি�� থাকেব শুধুমা� নােম, 

বা�েব তা হেব একিট েগিরলা দল। 
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আমরা পূবর্ অিভজ্ঞতা েথেক েদেখিছ পৃিথবীর েযখােনই শারীয়াহ কােয়ম করা হেয়েছ অয্ােমিরকা 

ও তার েদাসররা েকান না েকান অজুহােত েসখােন আ�মণ কেরেছ। েসামািলয়া, ইেয়েমন, মািল 

সব জায়গােতই এটা হেয়েছ। সুতরাং উপের বিণর্ত পদেক্ষপ যিদ নাও েনয়া হয় তবুও শুধুমা� 

শারীয়াহ �িত�ার কারেণ কুফফার আ�মণ করেব। িক� যিদ েকউ িনেজেক খািলফাহ িকংবা 

িনেজেদরেক িখলাফাত িহেসেব দািব কের তােদর এই পদেক্ষপগুেলা িনেতই হেব। আর এই 

পদেক্ষপগুেলা িনেল তার ফলাফল�রূপ অবধািরত যুে�র ফলাফল হল, “িখলাফাহ” একিট েগিরলা 

দেল পিরণত হেব।  

যিদ জামাত-ইখওয়ান েকান ভূিমেত ৯৯% েভাট েপেয় সরকার গঠন কের, তারপর েসখােন 

শারীয়াহ কােয়ম কের, িখলাফাহ েঘাষণা েদয় এবং উপেরা� পদেক্ষপগুেলা েনয় [যিদ আেদৗ েনয়] 

তেব তােদর েক্ষে�ও একই ঘটনা ঘটেব। েঘাষনার িকছু িদেনর মেধয্ই িখলাফাহ একিট েগিরলা 

দেল পিরনত হেত বাধয্ হেব এবং শুধুমা� নােমমা� “িখলাফাহ” থাকেব। যিদ তাম�ীন অজর্েনর 

পর এই পদেক্ষপগুেলা না েনয়া হয় এবং শুধুমা� তাম�ীন �া� অ�েল শারীয়াহ �িত�া করা 

হয়? তাহেল এিট িখলাফাহ িহেসেব গণয্ হেব না, বরং ইমারাহ বেল িবেবিচত হেব – এবং 

ইমারােতর আমীেরর �িত বাই’য়াহ খাস হেব এবং ‘আম বাই’য়াহ হেব না। মুসিলমেদর জনয্ 

ইমারােতর আমীরেক বাই’য়াহ েদয়া ওয়ািজব হেব না। এবং এমনিক ইমারােতর েক্ষে�ও 

িনকটবতর্ী অ�েলর মুসিলমেদর সাহাযয্ করা ফরয দািয়� বেল িবেবিচত হেব। 

সুতরাং আমরা যিদ িহযবুত তাহিরর িকংবা জামােতর কথা �হণ কির, তােদর প�িত অনুসরণও 

কির তাও েশষেমশ আমােদর েগিরলা যুে�ই েযেত হে�। েবিশ েথেক েবিশ একিট ইমারাহ 

�িত�া করা যাে�। মাঝখান েথেক “িখলাফাহ” �িত�ার একিট ফাঁকা বুিল �চার করা হেব, যা 

উ�াহেক আশাি�ত করার বদেল আেরা েবিশ হতাশা�� করেব। কারণ উ�াহ েদখেব িখলাফাহ 

�িত�ার িকছুিদেনর মেধয্ িখলাফাহ একিট নামসবর্� েঘাষণায় পিরণত হেয়েছ। যিদ েশষ পযর্� 

আমােদর ইমারাহ এবং েগিরলা যুে�র প�িতেত েযেত হয়, েখাদ “িখলাফাহ”র ভূিমেত তাহেল, 

শুধুমা� একটা েঘাষণার জনয্ উ�াহর আশা-��-ভরসা িনেয় এরকম করাটা অথর্হীন, 

অ�েয়াজনীয় এবং মারা�ক অিবেবচনা�সূত কাজ। শারীয়াহর েকান িকছুই নামসবর্� হয় না। 

শারীয়াহর �িতিট িজিনস বা�েবর সােথ স�ৃ�। তাহেল েয রাে�র সম� শারীয়াহেক বা�বায়ন 

করার কথা েসটা িকভােব নামসবর্� হেত পাের? 
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সশ� প�িতঃ  

সশ� প�িতর মেধয্ আমরা িতনিট প�িত েদেখিছ। একিট হল আ�িলক িজহাদী সংগঠনগুেলার 

প�িত। েযমন বাংলােদেশর েজএমিব িকংবা িম�ানাওেয়র মেরা িলবােরশান �� বা িলিবয়ার 

এলআইএফিজ। বতর্মােন এ প�িতিট িবলু��ায়। �িতিট েক্ষে�ই েদখা েগেছ এধরেণর দলগুেলা 

একটা পযর্ায় পযর্� সাফলয্ অজর্ন কেরেছ, িক� তারপর হয় সরকারগুেলা তােদর দমন করেত 

সক্ষম হেয়েছ [েজএমিব, এলএফআইিজ], অথবা ঐ িনিদর্� পযর্ােয়র পর তারা আর অ�সর হেত 

সক্ষম হয় িন [মেরা িলবােরশান ��]। সেবর্াপির এই প�িতিটর েফাকাস আ�িলক, িক� 

িখলাফাহ �িত�া হল একিট ৈবি�ক লক্ষয্। যিদ এই প�িতিট েকােনা একিট ভূখে� সফলও হয়, 

তবুও তার মাধয্েম িখলাফাহ �িত�া হেব না। বরং বড়েজার একিট িনিদর্� ভূখে� একিট ইমারাহ 

�িত�া হেব যা তার িনয়�নাধীন অ�েল শারীয়াহ �িত�া কের। 

অনয্ প�িতিট হল আত-তাকিফর ওয়াল িহজরাহ [জামাতুল মুসিলমীন], GIA এবং হােলর 

জামাতুল বাগদাদীর অনুসৃত প�িত। এই প�িতেত এখেনা পযর্� সবেচেয় সফল হল জামাতুল 

বাগদাদী। আত-তাকিফর ওয়াল িহজরাহ িকংবা GIA, েকানটাই জামাতুল বাগদাদীর মেতা সাফলয্ 

অজর্ন কের িন। এই দলিট শুরুেত িছল তানজীম আল-�াইদার অধীন� একিট ইমারাহ যারা, 

ইরােক কমর্কা� পিরচালনা করেতা। ইরােকও তােদর অব�া েবিশর ভাগ সময় িছল একিট 

েগিরলা দেলর মত। পরবতর্ীেত িসিরয়ােত আেরা িকছু অংেশর উপর তাম�ীন অজর্েনর পর তারা 

িনেজেদর িখলাফাহ এবং তােদর আমীরেক খািলফাহ িহেসেব েঘাষনা কেরেছ। এই েঘাষণার 

িভি�েত তারা মুসিলমেদর তাকিফর কেরেছ, তােদর জান-মাল-স�ান হালাল কেরেছ এবং 

মারা�ক সীমাল�ন কেরেছ। যিদ আমরা জামাতুল বাগদাদীর অব�ার িদেক তাকাই তাহেল এটা 

পির�ার েবাঝা যায়, িকছুক্ষন আেগ আমরা িহযবুত তাহরীর বা জামাত-ইখওয়ােনর স�াবয্ 

“িখলাফাহ”-এর বয্াপাের যা যা হেত পাের বেল আেলাচনা করলাম- তার সব িকছুই জামাতুল 

বাগদাদীর সােথ বা�িবকই হেয়েছ। িখলাফাহ েঘাষণার মাসখােনেকর মেধয্ তারা বয্াপক 

আ�মেণর স�ুখীন হেয়েছ এবং আ�মণ ও আ�েগাপেনর [attack and retreat] একিট 

েগিরলা দেল পিরণত হেয়েছ। েখাদ তােদর িনয়�নাধীন অ�েলই তারা মুসিলমেদর িনরাপ�া 

িদেত সক্ষম না। এমনিক তােদর েনতােদরেকও তােদর রাজধানী রা�া েথেক অয্ােমিরকানরা ধের 

িনেয় েগেছ। 

পাশপািশ আমরা েদেখিছ, জামাতুল বাগদাদী িনযর্ািতত মুসিলমেদর সাহাযয্ করেত সক্ষম বা ই�ুক 

েকানটাই না। তােদর কিথত িখলাফাহর কােছই মাদায়াহ শহের ৪০,০০০ সুি� মুসিলম অনাহাের 

মারা যাে�, তারা সাহাযয্ করেছ না, বা সাহাযয্ করেত অক্ষম। তােদর কিথত িখলাফাহর কােছ 
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ইরােকর িবিভ� জায়গায় রািফদা িশ’আরা সুি�েদর জয্া� পুিড়েয় মারেছ, সুি� নারীেদর ধষর্ণ 

করেছ – তারা সাহাযয্ করেত অক্ষম বা অিন�ুক। তােদর িখলাফাহর পােশই পি�ম তীের 

মুসিলমরা ইহুদীেদর হােত িনহত হে�। পাশাপািশ েদখা যাে�, েযসব জায়গায় জামাতুল বাগদাদী 

উলাইয়য্া েঘাষণা কেরেছ – েযমন িসনাই, ইেয়েমন, িলিবয়া এবং খুরাসান – এ�ােনও তারা না 

মুসিলমেদর িনরাপ�া িদেত সক্ষম আর না শারীয়াহ �িত�া করেত। এর মেধয্ িমশেরর কারাগাের 

আজ অসংখয্ মুসিলমাহ �িতিনয়ত িনযর্ািতত হে�, �গুত িসিস মুসিলমেদর হতয্া করেছ। 

ইেয়েমেন “িখলাফাহর” েসনারা আল-�াইদার িনয়ি�ত অ�েল েথেক আল-�াইদার উপরই 

তাকিফর করেছ, আর লাখ লাখ মুসিলম অনাহাের ধুকেছ। ইেয়েমেনর িনয়�ন মানসূর হাদী, হুিথ 

আর আল-�াইদার মেধয্ ভাগ হেয় আেছ। ইেয়েমেনর সাধারণ মানুষ জামাতুল বাগদাদীেকই েচেন 

না, আর বাগদাদীর গভনর্রেকও েচেন না। খুরাসােন জামাতুল বাগদাদী �েদশ েঘাষণা কের বেস 

আেছ, অথচ যারা বাগদাদীেক বাই’য়াহ িদেয়েছ তারা হল ওরাকযাই েগাে�র যারা ওয়ািযির�ান 

েথেক আফগািন�ােন ঢুেক আ�মণ কের আবার ওয়ািযির�ােন েফরত যায়, তােদর িনয়�েন েকান 

ভূখ� েনই, আর তারা েকাথাও শারীয়াহও কােয়ম করেছ না। সুতরাং চকু্ষ�ান সকেলর জনয্ এটা 

�� েয বাগদাদীর িখলাফাহ একিট বা�বতা িববিজর্ত েঘাষণা মা�। তােদর সেবর্া� েগিরলা যুে� 

িল� একিট ইমারাহ বলা যায়, যা ইরাক-িসিরয়ার িকছু অংশ িনয়�ন কের। সম� ইরােকর উপর, 

শােমর উপর িকংবা েয েয জায়গায় উলাইয়য্া েঘাষণা করা হেয়েছ তার েকাথাও তােদর পূণর্ 

তাম�ীন েনই। আর নাইবা তারা এসব অ�েলর মুসিলমেদর কুফফার ও তাওয়াগীেতর 

আ�মেণর মুেখ িনরাপ�া িদেত সক্ষম। এরকম একিট দেলর িনেজেদর িখলাফাহ দািব করা, 

তােদর বাই’য়াহ ওয়ািজব দািব করা-বা�বতা েথেক িবি�� বাগাড়�র ছাড়া আর িকছুই না। 

সুতরাং েদখা যাে� �িতিট প�িতেত েশষ পযর্� ঘুেরিফের েগিরলা যুে�র মাধয্েম ইমারাহ 

�িত�ার িদেকই েযেত হে�। আর এটাই হল তৃতীয় সশ� প�িত - তানজীম আল-�াইদা তথা 

শায়খ উসামা িবন লািদন রািহমাহু�াহর মানহাজ, যা ইিতপুেবর্ আেলািচত হেয়েছ। িহযবুত 

তাহরীর-জামাত/ইখওয়ােনর তাি�ক প�িত তােদরেক বাধয্ কেরেছ ফরয আমল েছেড় িদেত। 

পাশপািশ তারা েয প�িত অনুসরণ করেছ এেত যিদ তারা েকান অ�েল সফলও হয় তেব তােদর 

অবধািরত ভােব েগিরলা যুে�র মেডেল েযেত হেব। আল-�াইদা আেগ েথেকই এই মেডল �হণ 

কেরেছ এবং ফারিযয়য্াত পালন করেছ। অনয্িদেক জামাতুল বাগদাদী িনেজেদর ইমারাহেক 

িখলাফাহ বেল দািব করেলও এেত বা�বতা বদলায়িন। বরং িজহাদী আে�ালেনর মেধয্ ফাটল 

ধেরেছ, ইরাক ও শােমর মুসিলমেদর দুদর্শা বৃি� েপেয়েছ, তাকিফর ও গুলুহর ভয়�র রকেমর 

�সার ঘেটেছ এবং কুফফার উপকৃত হেয়েছ। আর এসব িকছুর পর, জামাতুল বাগদাদী েগিরলা 

যুে� িল� একিট ইমারাহই আেছ। �িতিট েক্ষে�, �িতিট প�িতর মাধয্েম েশষ পযর্� ঐ 
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উপসংহােরই আসেত হে� যা আজ েথেক �ায় িবশ বছর আেগ শায়খ উসামা িবন লািদন 

রািহমাহু�াহ ও আল-�াইদা �হণ কেরিছেলা। আর এটাই এই মানহােজর ে���, কাযর্কািরতা, 

সফলতা এবং বা�বস�তা �মাণ কের।  

আগামী পেবর্ তানজীম আল-�াইদার মানহােজর িব�ািরত পযর্ােলাচনা, সাফলয্ এবং উপমহােদশ 

এবং বাংলােদেশর ে�ক্ষাপেট িশক্ষণীয় িদকগুেলা আেলাচনার করা হেব ইন শা আ�াহ্। 
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